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Czym zajmuje się Szkocka Służba Sądowa?  
 
Szkocka Służba Sądowa (Scottish Court Service) jest niezależnym organem 
prawnym odpowiedzialnym za codzienne funkcjonowanie sądów oraz Kuratelę 
Szkocji. 
 
Szkocka Służba Sądowa swe usługi świadczy w sposób uczciwy dla wszystkich, bez 
względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, płeć, wyznanie, orientację seksualną 
oraz niepełnosprawność danej osoby.   
 
Normy, których można się od nas spodziewać, wyszczególnione są w Karcie 
Użytkownika Szkockiej Służby Sądowej. 
 

Jak odnajdę mój miejscowy sąd? 
 
Adresy wszystkich naszych sądów, wraz z danymi kontaktowymi, godzinami 
otwarcia, informacjami o udogodnieniach oraz informacjami regionalnymi, znaleźć 
można na naszej stronie www.scotcourts.gov.uk/locations/index.asp. 
 
Aby uzyskać specyficzne informacje związane z wizytą w sądzie, a w szczególności 
gdy osoba potrzebuje specjalnej pomocy podczas pobytu w sądzie, należy w tym 
celu skontaktować się z miejscowym sądem. Zazwyczaj sprawy odbywają się przy 
drzwiach otwartych. Niektóre z nich odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Przed 
przyjściem do sądu na daną sprawę należy upewnić się z wyprzedzeniem, czy 
sprawa rozpatrywana jest w trybie jawnym czy nie.  
 
 Dostępne są również informacje dla osób, które stawiają się w sądzie w roli:  

• Ławnika 

• Świadka 

• Ofiary przestępstwa 
 

Wizyty grupowe lub szkolne muszą być organizowane z wyprzedzeniem za 
pośrednictwem Sekretarza Sądu.  
 
 
 
 
 
 



Stawianie się w sądzie karnym 
 
Gdzie rozpatrywane są sprawy? 
 
W Szkocji istnieją cztery sądy, które rozpatrują sprawy karne.  
 

• Sąd Najwyższy rozpatruje najpoważniejsze sprawy, w tym sprawy dotyczące 
gwałtów oraz morderstw.  Sąd Najwyższy nie podlega żadnym ograniczeniom 
pod względem długości kary pozbawienia wolności lub wysokości grzywny, 
które może nałożyć.  
Więcej informacji o Sądzie Najwyższym znajduje się na stronie 
www.scotcourts.gov.uk/justiciary/just_office.asp 

 

• Sąd Okręgowy może rozpatrywać wszystkie sprawy karne. Sprawy 
rozpatrywane są w trybie zwykłym lub trybie przyśpieszonym. W 
postępowaniu w trybie zwykłym sąd może skazać oskarżonego na okres do 
pięciu lat pozbawienia wolności lub nałożyć na oskarżonego grzywnę o 
nieograniczonej wysokości.  W postępowaniu w trybie przyśpieszonym 
maksymalny okres pozbawienia wolności, na który sąd może skazać 
oskarżonego, wynosi 12 miesięcy, a maksymalna grzywna, którą sąd może 
nałożyć, wynosi 10 000 GBP.    
Więcej informacji o Sądach Szeryfa znajduje się na stronie 

 http://www.scotcourts.gov.uk/sheriff/index.asp 
 

• W Szkocji znajduje się jeden Sąd Pokoju prowadzony przez Zawodowego 
Sędziego Pokoju (Stipendiary Magistrate’s court). Jest on w Glasgow.   
Zawodowy Sędzia Pokoju może skazać oskarżonego na okres do roku 
pozbawienia wolności oraz nałożyć na oskarżonego maksymalną grzywnę w 
wysokości 10 000 GPB.    

 

• Sąd Pokoju rozpatruje wykroczenia w trybie przyśpieszonym. Sędzia Pokoju 
może skazać oskarżonego na okres do sześćdziesięciu dni pozbawienia 
wolności lub nałożyć na oskarżonego grzywnę nie przekraczającą 2 500 
GBP.    
Więcej informacji o sądach pokoju znajduje się na stronie 
www.scotcourts.gov.uk/district/index.asp 

 
O tym, gdzie rozpatrywana będzie dana sprawa, decyduje Prokurator Okręgowy. 
Generalnie, sprawy w sądach okręgowych oraz Sądach Pokoju rozpatrywane są w 
sądach najbliższych miejscu popełnienia przestępstwa. Sprawy w Sądzie 
Najwyższym ogólnie rozpatrywane są w budynkach Sądów Najwyższych w 
Edynburgu i w Glasgow lub w wyznaczonym miejscu w Aberdeen. W praktyce 
posiedzenia Sądu Najwyższego mogą również odbywać się w budynkach sądów 
okręgowych w miejscowości położonej blisko zaistniałego przestępstwa.   
Więcej informacji o Biurze Koronnym oraz Biurze Prokuratury Okręgowej Szkocji znajduje się 
na stronie www.copfs.gov.uk. 
 

Procedury postępowania karnego w sądach karnych 
 
Kto jest kim w sądzie? 
•••• Sędzia, Szeryf, Sędzia Pokoju 
Zadaniem sędziego, szeryfa, Sędziego Pokoju jest zapewnienie, że strony 
postępowania stosują się do prawa, oraz karanie oskarżonych po ich uprzednim 
skazaniu.   
Sędziowie, szeryfowie lub Sędziowie Pokoju zazwyczaj siedzą na przodzie sali 
sądowej, na podniesionej platformie, która pospolicie nazywana jest ławą 
sędziowską.   



 
Sędzia lub szeryf, w zależności od powagi sprawy oraz zastosowanego 
postępowania, może zasiadać w obecności ławy przysięgłych lub nie. Sędziowie 
Pokoju nigdy nie zasiadają w obecności ławy przysięgłych.   
 

•••• Oskarżyciel 
Osobą, która przedstawia dowody w sprawie przeciwko osobie oskarżonej o 
popełnienie przestępstwa, jest oskarżyciel. Oskarżycielem w Sądzie Najwyższym jest 
Prokurator Generalny lub Zastępca Prokuratora Generalnego.  Oskarżycielem w 
sądzie okręgowym lub w Sądzie Pokoju jest Prokurator Okręgowy lub Zastępca 
Prokuratora Okręgowego.  
 

•••• Oskarżony 
Osobę oskarżoną o popełnienie przestępstwa pospolicie nazywa się „oskarżonym" 
lub „oskarżoną”.   
 

•••• Adwokat oskarżonego 
Osoba oskarżona może ustanowić adwokata, aby ją reprezentować, lub może 
reprezentować siebie.  Adwokat oskarżonego wraz z oskarżycielem oraz 
sekretarzem sądu, który siedzi się tuż pod ławą sędziowską, zazwyczaj zasiadają 
przy centralnie położonym stole. 
 

•••• Urzędnicy sądowi 
Sekretarz Sądowy, który jest pracownikiem Szkockiej Służby Sądowej, wywołuje 
sprawy, zajmuje się protokołowaniem postępowania i udziela porad dotyczących 
procedur sądowych.  W sądzie okręgowym oraz Sądzie Najwyższym sekretarze 
sądu, którzy zazwyczaj siedzą przy stole tuż naprzeciwko sędziego zwróconego w 
kierunku głębi sali sądowej, nie posiadają kwalifikacji prawniczych i nie mogą 
udzielać porad prawnych.  Sekretarz Sądowy wydaje i podpisuje stosowne 
dokumenty, w tym upoważnienia do uwięzienia lub zwolnienia oskarżonego z 
aresztu.   
 
Sekretarze Sądowi Sądów Pokoju są także zatrudnieni przez Szkocką Służbę 
Sadową, mają prawnicze kwalifikacje i wykonują te same funkcje co sekretarze 
sądów okręgowych.  Dodatkowo protokołują zeznania podczas rozpraw głównych i 
mogą udzielać porad Sędziom Pokoju przed i po skazaniu osoby.  
 
Urzędnik sądowy w Sądzie Najwyższym wzywa oskarżonych oraz świadków na salę 
sądową.  Urzędnik wskazuje oskarżonemu, gdzie usiąść lub stać i utrzymuje 
porządek na sali sądowej. 
 
 
Postępowanie karne w sądach karnych 
 
Złożenie oświadczenia o winie lub niewinności 
Na początku postępowania karnego oskarżony pytany jest, czy przyznaje się do winy 
czy nie w związku z postawionymi mu zarzutami. Jeżeli oskarżony nie przyznaje się 
do winy, sąd ustala termin rozprawy głównej, podczas której sąd wysłuchuje zeznań 
w sprawie. Termin ten może odbyć się kilka tygodni po pierwszym stawiennictwie 
oskarżonego.  Oskarżony może przyznać się do winy w związku z postawionymi mu 
zarzutami na jakimkolwiek etapie postępowania.    
 
Jeżeli oskarżony nie przyznaje się do winy, w sprawach rozpatrywanych w trybie 
przyśpieszonym wyznaczany jest termin posiedzenia pośredniego, które odbywa się 
dwa tygodnie przez rozprawą główną.  Posiedzenie służy potwierdzeniu, czy strony 
gotowe są do rozprawy głównej w wyznaczonym terminie. Jeżeli z jakichkolwiek 



powodów strony nie są gotowe do rozprawy głównej, na tym etapie może zostać 
ustalony nowy termin rozprawy głównej. 
 
Rozprawa główna 
Jeżeli w trakcie rozprawy głównej oskarżony wciąż podtrzymuje swoją niewinność, 
zarówno oskarżyciel jaki i oskarżony mogą powoływać swoich świadków. Czasami 
zdarza się, że rozprawa główna nie może odbyć się w wyznaczonym dniu. Może to 
nastąpić z kilku powodów, które znajdują się poza kontrolą sądów, na przykład gdy 
świadek lub oskarżony zachoruje.   
 
Po przedstawieniu wszystkich dowodów w sprawie, zarówno przez oskarżyciela jak i 
obronę, podejmowana jest decyzja w związku z tym, czy oskarżony jest winny czy 
niewinny popełnienia przestępstwa.  Podczas rozprawy głównej z udziałem ławy 
przysięgłej, tą decyzję podejmuje ława przysięgłych.  Ma to miejsce w sprawach 
rozpatrywanych przez Sądy Najwyższe lub w trybie zwykłym przez sądy okręgowe. 
W przypadku pozostałych rozpraw głównych szeryf lub Sędzia Pokoju decyzję 
podejmuje w oparciu o przedstawione przed nimi dowody.   
 
Wyrok 
Jeżeli oskarżony przyzna się do winy lub zostanie uznany za winnego w wyniku 
rozprawy głównej, sąd zajmuje się kwestią wymiaru kary.  Kara nie koniecznie 
wymierzona zostanie tego samego dnia. Sprawa może być odroczona o kilka tygodni 
z wielu powodów, na przykład sąd może poprosić o sporządzenie wywiadów 
środowiskowych. Takie wywiady środowiskowe udzielają sądowi dodatkowych 
informacji na temat osoby skazanej i pomagają w wyborze najstosowniejszej kary dla 
osoby skazanej. W przypadku gdy sprawa jest odraczana, sąd decyduje, czy 
oskarżony powinien zostać zatrzymany w areszcie, zwolniony warunkowo z aresztu 
śledczego lub pozostać na wolności bez nakładania na niego żadnych warunków.   
Sąd może nałożyć szereg kar. Karami tymi mogą być pozbawienie wolności, 
grzywna, wykonywanie pracy na cele społeczne, ograniczenie wolności lub poddanie 
się badaniom na obecność narkotyków w organizmie oraz leczeniu uzależnienia 
narkotykowego.  
 
Odwołania w postępowaniu karnym  
We wszystkich przypadkach spraw karnych, jeżeli oskarżony uważa, że rozprawa 
główna pod jakimkolwiek względem była wobec niego nieuczciwie przeprowadzona 
lub wyrok był przesadnie surowy, osoba ta może odwołać się do Sądu Najwyższego. 
Oskarżyciel ma również prawo do odwołania, jeżeli uważa, że wymierzona kara była 
zbyt łagodna. Względem odwołań mają zastosowanie ograniczenia czasowe.  Przed 
rozpatrzeniem odwołania może minąć trochę czasu, a oskarżony może być 
warunkowo zwolniony na okres przed odwołaniem lub może pozostać w areszcie 
podczas gdy sąd rozpatruje odwołanie.  Zależy to od uznania Sądu Odwoławczego.  
 
Użyteczne strony: 
 

Jak znajdę adwokata, który oferuje pomoc prawną finansowaną z funduszy 
publicznych  
Biuro Koronne oraz Prokuratura Okręgowa  
Szkocka Komisja ds. Finansowania Pomocy Prawnej  
Szkocka Służba Więzienna  

 
 

Stawianie się w sądzie cywilnym 
 
Sądy cywilne pomagają w rozwiązywaniu sporów między stronami. Stronami mogą 
być osoby indywidualne, spółki lub organizacje. Same sprawy dotykają różnych 



kwestii, takich jak windykacja długów, pozwy rozwodowe lub spraw dotyczących 
kontaktów z nieletnimi.  
 
Gdzie rozpatrywane są sprawy? 
 
Powództwa mogą być wnoszone do sądów okręgowych lub do Najwyższego Sądu 
Cywilnego Szkocji. Najwyższy Sąd Cywilny Szkocji obraduje w budynku Parlamentu 
w Edynburgu.  Najwyższy Sąd Cywilny rozpatruje również odwołania w niektórych 
sprawach cywilnych.   
Więcej informacji na temat Najwyższego Sądu Cywilnego Szkocji znajduje się na stronie 
www.scotcourts.gov.uk/session/index.asp 

 
Typy spraw cywilnych 
 
Sąd Okręgowy rozpatruje cztery typy spraw cywilnych:   

•••• Powództwa w sprawach drobnych roszczeń;  

•••• Powództwa w trybie przyśpieszonym; 

•••• Powództwa w trybie zwykłym; oraz  

•••• Powództwa pozostałe. 
 
Powództwa w sprawach drobnych roszczeń –- dochodzenie długów do 
3 000 GBP włącznie, dochodzenie spełnienia zobowiązań lub wykonania obowiązku 
(np. wywiązania się z umowy) w przypadkach gdy wartość pieniężna wynosi mniej 
niż 3 000 GBP. 
 
Powództwa w trybie przyśpieszonym  - powództwa, gdzie dochodzi się należności 
pieniężnych w granicach od 3 000 GBP do 5 000 GBP lub dochodzi się dostawy 
towaru.   
 
Powództwo w trybie zwykłym – powództwa, gdzie dochodzi się należności 
pieniężnych przekraczających wartość 5 000 GBP. Powództwa te wnosi się według 
postępowania w trybie zwykłym.  Inny przykładami są pozwy rozwodowe lub 
sprawy dotyczące kontaktów z nieletnimi. 
 
Powództwa pozostałe – powództwa, które zostały wniesione w rezultacie 
postanowień wynikających z ustaw, na przykład odnoszących się do upadłości oraz 
likwidacji spółek, ochrony nieletnich lub dorosłych nie posiadających zdolności 
prawnej.  Sądy cywilne rozpatrują również wnioski o przysposobienie dzieci. 
 
Postępowanie cywilne 
Bez względu na typ wniesionego powództwa, przed ustaleniem daty końcowego 
posiedzenia dowodowego, w większości spraw odbywają się posiedzenia 
przygotowawcze.  Posiedzenia przygotowawcze służą wyjaśnieniu, czego tyczą się 
kwestie sporne. Podczas posiedzenia dowodowego szeryf wysłuchuje zeznań 
świadków oraz zapoznaje się z materiałem dowodowym w sprawie, a w sprawach 
rozpatrywanych w trybie zwykłym, wydaje pisemne uzasadnienie wyroku.  W 
przypadkach powództw prowadzonych w trybie przyśpieszonym lub powództw w 
sprawach drobnych roszczeń, szeryf swój wyrok może wydać ustnie z ławy 
sędziowskiej tuż przed zakończeniem posiedzenia dowodowego.  
 
Nie istnieje żadne prawne zobowiązanie, aby osoby indywidualne musiały 
ustanawiać własnego adwokata, aby w ich imieniu prowadził sprawę. W większości 
powództw w postępowaniu w trybie zwykłym kwestie o charakterze prawnym mogą 
jednak okazać się zbyt skomplikowane.   
 
W sądzie okręgowym powództwo wnoszone jest poprzez złożenie pozwu 
(formalnego pisemnego wniosku) do sekretariatu szeryfa.  Sekretarz sądowy 



następnie wydaje nakaz doręczenia pozwu pozwanemu (czyli osobie broniącej się), 
która ma 21 dni na złożenie zawiadomienia, w którym to musi wskazać, że pragnie 
wnieść sprzeciw wobec powództwa.  Gdy sekretarz sądowy otrzyma takie 
zawiadomienie, ustali wtedy terminy posiedzeń sądu na różne etapy postępowania. 
Przed ustaleniem terminu końcowego posiedzenia dowodowego takich posiedzeń 
przygotowawczych może odbyć się kilka.  W przypadku gdy pozwany nie wniesie 
sprzeciwu, sąd może wydać nakaz, o wydanie którego wnioskował powód, wraz z 
nakazem zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez powoda.   
 
Postępowanie w przypadku powództw w sprawach drobnych roszczeń oraz 
powództw rozpatrywanych w trybie przyśpieszonym rozpoczyna się z momentem 
wypełnienia wniosku przez powoda (czyli osobę dochodzącą roszczenia). Sekretarz 
szeryfa wydaje następnie nakaz stawienia się w sądzie, a w przypadku spraw 
dotyczących drobnych roszczeń, o ile strona wnosząca powództwo jest osobą 
indywidualną, a nie firmą lub spółką osobową, sekretarz szeryfa również doręcza 
pozwanemu pozew. Tak samo, jak w przypadku postępowania w trybie zwykłym, 
pozwany ma obowiązek wskazania, czy pragnie wnieść sprzeciw wobec powództwa, 
i jeśli tego nie uczyni, sąd może wydać wobec pozwanego wyrok w świetle żądań 
powoda.  
 
Wniesienie większości powództw typu powództwa pozostałe rozpoczyna się z 
momentem wniesienia wniosku w trybie przyśpieszonym.  Sekretarz szeryfa 
następnie wydaje nakaz doręczenia pozwu pozwanemu i ustala termin rozprawy 
sądowej w związku z powództwem.  W międzyczasie pozwany powinien złożyć 
informacje w odpowiedzi na roszczenie przeciwko niemu.  Tak samo, jak w 
przypadku prowadzenia postępowania w trybie zwykłym, jeżeli sąd nie otrzyma 
odpowiedzi, sąd najprawdopodobniej wyda nakaz przystający na żądania 
pozwanego oraz nakaz pokrycia kosztów sądowych poniesionych przez powoda.   
 
Wyroki w postępowaniu cywilnym 
 
W przypadku wydania nakazu końcowego w sprawie, sąd wyda również odpis 
wyroku.  Jest to oficjalna kopia nakazu wydanego przez sąd, która została wydana 
stronie, która sprawę wygrała. Odpis ten może posłużyć do wyegzekwowania 
nakazu.  Wyrok może na przykład nakazywać spłacenie danej kwoty pieniężnej z 
należnymi odsetkami, zakazywać pewnych działań lub czynności, lub wyrok może 
być nakazem odnoszącym się do opieki nad nieletnimi.  Egzekucja nakazu 
sądowego może polegać na ustanowieniu komornika sądowego.  
 
Odwołania w postępowaniu cywilnym  
 
Jak w przypadku postępowania karnego, strona przegrana w sprawie cywilnej ma 
prawo do odwołania się od decyzji. W zależności od rodzaju nakazu sądowego 
odwołanie można złożyć do naczelnego szeryfa danego okręgu sądowego, na 
terenie którego rozpatrzono sprawę lub w niektórych przypadkach do Najwyższego 
Sądu Cywilnego Szkocji. Względem odwołań mają zastosowanie ograniczenia 
czasowe.    
 
W niektórych przypadkach możliwe jest złożenie odwołania do Sądu Najwyższego 
Wielkiej Brytanii.  
 
 
 
 
 
 
 



Wskazówki dotyczące przebywania w sądzie 
Przygotowując się do przyjścia do sądu przydatne mogą okazać się poniższe porady. 
 

Należy 
• na swoja sprawę przybyć w odpowiednim czasie, przy wejściu do 

budynku może być wymagane przejście przez wykrywacze metalu / 
poddanie się przeszukania przez ochronę. 

 

• ubrać się odpowiednio zgodnie z poważną naturą rozpatrywanych przez 
sąd spraw.  

 

• uważnie stosować się do wytycznych i poleceń pracowników sądu. 
 

• być uprzejmym oraz kulturalnym w stosunku do szeryfa / sędziego, innych 
osób przebywając w sądzie oraz do pracowników sądu. 

 

• wyłączyć telefon komórkowy przed wejściem na salę sądową i go nie 
włączać podczas postępowania sądowego.  

 

 
Nie należy  

 

• do sądu przychodzić pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
 

• o ile sąd do tego nie upoważnił, nagrywać dźwięk lub wideo, lub robić 
zdjęcia na sali sądowej. 

 

• jeść lub pić na sali sądowej.  
 

• przyprowadzać psów lub innych zwierząt domowych, o ile nie są nimi pies 
przewodnik lub pies dla niesłyszących.   

 

Należy mieć również na uwadze, że na wejście do sądu zazwyczaj nie zezwala się 
osobom poniżej czternastego roku życia (chyba że są nimi niemowlęcia w 
ramionach), o ile nie składają one zeznań lub mają wcześniej uzyskane od sądu 
zezwolenie przebywania w sądzie w celach edukacyjnych.  Szkocka Służba Sądowa 
nie zapewnia udogodnień w opiece nad dziećmi.  
 

Jeżeli sąd stwierdzi, że zachowanie osoby jest niestosowne lub lekceważące, 
uznane to może zostać za pogardę sądu.  Skutkować to może ukaraniem grzywną 
lub pozbawieniem wolności.  

 

Dalsze informacje  
 
Szkocka Służba Sądowa ma nadzieję, że niniejsza ulotka umożliwiła wgląd w 
funkcjonowanie sądów w Szkocji. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z 
sekretarzem szeryfa miejscowego sądu lub odwiedzić naszą stronę internetową 
www.scotcourts.gov.uk. 
 
Innymi publikacjami, które mogą okazać się interesujące, są: 
 

• Słowniczek terminów prawniczych 

• Karta Użytkownika Szkockiej Służby Sądowej 

• Udzielanie informacji zwrotnych oraz składanie skarg 
 



Użyteczne strony 
 

• Biuro Koronne oraz Prokuratura Okręgowa 

• Jak znajdę adwokata, który oferuje pomoc prawną finansowaną z funduszy 
publicznych  

• Szkocka Izba Sądowa 

• Szkocka Służba Więzienna  

• Stawianie się w sądzie w roli świadka 

• Stawianie się w sądzie w roli osoby pokrzywdzonej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


